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"תיק שירות שימוש הדדי    "( אתהמשרד)"פרסם משרד התקשורת    2019בדצמבר    31ביום   .1

לאסדרת אופן יישום השימוש של החובה על מפעיל  "(  תיק השירות")בתשתיות פסיביות"  

לעשות שימוש בתשתית    ון כללי(י)שהוא בעל ריש  ארצי אחר-פנים ארצי ליתן למפעיל פנים

   הפסיבית שלו.

להעניק רישיונות מיוחדים לאספקת שירותי  ורת  החליט שר התקש  2020באוקטובר  12יום ב .2

נקבע  בהסדר ש לא נכללו(. רישיונות אלה "השר  החלטתו" "רישיון מיוחדתשתית פס רחב )"

וזאת   כ"כלליים"  ולא  כ"מיוחדים"  הרישיונות  בעלי  של  סיווגם  בשל  כן  אף  לפני  על 

ש הם שהשירותים  האמורים  המיוחדים  הרישיונות  שהצד  בעלי  אף  ועל  שונות  דומים  קות 

גם   חלות  ארציים  פנים  מפעילים  בין  פסיביות  בתשתיות  השימוש  מתן  בבסיס  העומדות 

   . םעליה

שירותי תשתית פס רחב למשקי בית פרטיים  כאמור  בעלי רישיונות מיוחדים אלה, מספקים   .3

הכלליים הרישיונות  בעלי  שמספקים  האינטרנט  תשתית  לשירות  מקבילים  אף   שהם  והם 

א  14רשאים ליטול חלק במכרזים לאספקת שירותי בזק באזורי תמרוץ )כמשמעותם בסעיף  

. בעת ובעונה אחד חלים על בעלי הרישיונות  1982- לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב

מתן האפשרות לעשות שימוש    .הלקוחות  ף המיוחדים מגבלות שונות ובהן מגבלה באשר להיק

תשתיות גם לבעלי רישיון מיוחד, תקל, אפוא, על כניסה של  ל בעלי הבתשתית הפסיבית ש 

ותקדם את התכלית של    של הקמה ומתן שירותי בזק  ספקי שירות ותשתית נוספים לתחום

  עידוד התחרות בין ספקים של שירותי התקשורת הנייחת ועל פרישה של תשתיות עצמאיות. 

לקח  יכולים  כאמור  מיוחדים  רישיונות  בעלי  רמת בפרט,  לקידום  ולהביא  פעיל  חלק  ת 

 השירותים באיזורים בהם לא נפרשו עד כה רשתות מתקדמות. 

המשרד    2021באוקטובר    4ביום   .4 נשקל  שימוע  פרסם  הדדי  שבו  לשימוש  ההסדר  תיקון 

תשתית פס  אספקת שירותי  גם לבעלי רישיונות מיוחדים ל   כך שיתאפשר  בתשתיות פסיביות 

 יות וזאת באזורי התמרוץ בלבד, ובתנאים שייקבעו.  רחב לעשות שימוש בתשתיות פסיב 

התייחסויות .5 התקבלו  בזק  לשימוע   במשרד  הבאות:  החברות  הישראלית  מן  החברה   ,

"( בע"מ  הוט"(בזקלתקשורת   ,  "( ש.מ.  פתרונות ,  "(הוטטלקום  קווי  פרטנר  ת  תקשורת 

  019טלזר  "(,  סלקט)"תקשורת בע"מ    סלקט,  "(נורקום)"   "(, נורקום תקשורת בע"מפרטנר")

 מן הציבור.  וכן התייחסות נוספת "(טלזר )" שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ



 

את   .6 בחן  בהליך    כללהמשרד  הועלו  אשר  הנושאים  לכלל  באשר  שהתקבלו  התייחסויות 

"שימוש הדדי בתשתיות    תיק השירות  ואת  התייחסותו להערות  השימוע, ומצרף בזאת את

 והמעודכן. פסיביות" הסופי 

סעיף  לפיכך,   .7 לפי  התקשורת  שר  סמכות  ושידורים(, 1)ב() 5מכח  )בזק  התקשורת  לחוק   )

)י( לחוק, לשם הבטחת  5- )ב( ו5)"החוק"( שהואצלה לי, בהתאם לסעיפים  1982-התשמ"ב

לעניינו לב  ובשים  בו,  השירותים  ורמת  הנייחת  התקשורת  בתחום  הציבור   התחרות  של 

בדבר,   הנוגעים  הרישיון  בעלי  של  להורות  ולעניינם  ההוראות  הריני  בתיק  על  הקבועות 

בדבר אופן ביצוע השימוש בתשתית  השירות "שימוש הדדי בתשתיות פסיביות" המצ"ב  

פנים מפעיל  של  תקנות   ארצי- הפסיבית  תיקון  על  התקשורת  שר  בפני  להמליץ  ובהתאם 

 .2014-ימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה התקשורת )בזק ושידורים( )ש

 
 
 
 

 
 
 
 

 העתקים:

 משרד התקשורת , הנדסהינהל  המשנה למנכ"לית ומנהל ממר מימון שמילה, 

 סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת , דרור-ד"ר עופר רז

 היועצת המשפטית )בפועל(, משרד התקשורת סון, לד ברוריה מנ גב'

 מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת ,  שטרית  מר גדעון

 נהלת מינהל פיקוח ואכיפה, משרד התקשורת מ פורת, סמנכ"לית בכירה ו-גב' איה בן

 מנהלת אגף הנדסת תקשורת, מינהל הנדסה, משרד התקשורת , גב' אתי שמואלי

 שפטי(, משרד התקשורת ממונה )ייעוץ מ, זיו גלעדי עו"ד

 מנהל תחום פיקוח טכנולוגי, משרד התקשורת, מר רוני חורי

 משרד התקשורת , מנהל תחום הנדסת תקשורת )נייח(מר שחר שיליאן, 

 מר  רפאל חזני, מנהל תחום רישוי חברות תקשורת, משרד התקשורת 

 משרד התקשורת , מרכזת בכירה רגולציה, אגף כלכלה, גב' טל כהן

 , יועץ למנכ"לית, משרד התקשורת צ'רטוף דארמר בן 

 

 

 

 



 

 לעיקרי הטענות  המענים  - נספח א' 

 

 : לשימוע שהתקבלו ת יובהתייחסו הועלולעיקרי הטענות אשר   להלן יוצגו המענים

 

 טענות כלליות:

  :טענה .1

מבקש להרחיב באופן משמעותי את היקף ותמהיל המשתמשים בתשתיות    שימועהנטען כי  

אינו מתאר את המציאות הנוכחית, לא כל שכן ביחס  , ו"הסדר לשימוש הדדי"חברת בזק ו

 . לבעלי רשיונות מיוחדים לתשתית פס רחב, ומדובר בהסדר חד צדדי מובהק

 . הטענה אינה מתקבלת:מענה

פן הדדי ומימושה בפועל אינו גורע מסיווגה העקרוני  זכות השימוש היא זכות שניתנת באו 

 ככזו.
  

 : טענה .2

כי   סעיף  נטען  להוראת  בניגוד  עומדת  בשימוע  שלפיה    )י(5ההרחבה  התקשורת,  לחוק 

הרשאי לעשות שימוש בתשתיות החברה הוא רק: "בעל רישיון כללי  צי"  "מפעיל פנים אר

 ון מיוחד.  ארציים נייחים" ולא בעל רשי -למתן שירותי בזק פנים

 . הטענה אינה מתקבלת: מענה

)י( לחוק, ההסדר שנקבע בו הוא "בלי לגרוע מהוראות סעיפים  5כפי שנקבע ברישה לסעיף  

)ח(". לפיכך, סעיף זה אינו שולל את האפשרות כי במקביל למתן זכויות שימוש  -קטנים )ו( ו

)ב(. 5משולב עם סעיף  )ו( ב5)י(, יחולו הסדרי שימוש אחרים גם מכוח סעיף  5מכוח סעיף  

)בפרט   אחרים  בהקשרים  אלה  סעיפים  מכוח  השימוש  הוסדר  כבר  מיוחד  רישיון  לבעלי 

(. כמו כן, הרחבת השימוש לבעלי רישיונות מיוחדים מסוג מסוים שלא היה  BSAלשירות  

סעיף   חקיקת  בעת  עתידית  5קיים  או  פרטנית  התייחסות  כל  שנעשתה  מבלי  ולכן,  )י( 

 שוללת מהאפשרות החוקית להעניק שימוש לאותם בעלי רישיונות.   לאפשרות זו, אינה

 

 : טענה .3

אשר "(, בעניין הרישיונות המיוחדים  השר  החלטת)"  14.10.2020-מהנטען שהחלטת השר  

לא אפשרה כניסה  ,  הסדירה את פעילותם של בעלי הרשיונות המיוחדים לתשתית פס רחב

חברת בזק וזאת באופן ברור ומודע לכך שיש שוני  בעלי הרשיונות המיוחדים לתשתיות של  

 מהותי בין בעלי הרישיון המיוחד לבין בעלי רישיון כללי אחוד.  

 . הטענה אינה מתקבלת: מענה

רישיון   במסגרת  האסדרה  במתכונת  עסקה  המיוחדים  הרישיונות  בעניין  השר  החלטת 

הקף   לגבי  הכרעה  כוללת  אינה  ומשכך  השימוש  הסדרי  בתיקון  ולא  רחב  פס  לתשתית 

השימוש אלא אזכור של המצב הקיים, באותה עתה, ולפיו זכות שימוש באותה עת ניתנה  

שצורף להחלטת    12סות לטענות בסעיף  לבעלי רישיונת כללים בלבד )ראו במסמך התייח

המיוחדים   הרישיונות  בעניין  השר  בהחלטת  משכך,  המיוחדים(.  הרישיונות  בעניין  השר 



 
ובהתייחסות לטענות שהובאו לא נשללה במפורש או במשתמע האפשרות העתידית שגם 

בעלי  בעלי רישיונות מיוחדים יוכלו להשתתף בהסדר השימוש ההדדי בתשתיות הפסיביות.  

במפורש   צויין  ובהתאם  תשתיות  של  פרישה  המבצעים  גופים  הם  האמורים  הרישיונות 

בהחלטת השר כי עליהם להסדיר פרישה זו, בהסכמות וולונטריות ולא באמצעות מתן זכות  

ומנהל מינהל    יתהמשנה למנכ"לת  שימוש. בחינה עדכנית של מצב הדברים כמפורט בהמלצ 

ה להמלצה על הרחבת הסדר השימוש בתשתיות  הביא,  2021באוקטובר    4  מיום  הנדסהה

 פסיביות גם לבעלי רישונות אלה. 
 

 : טענה .4

 חודשים  36תוקף הרישיון המיוחד יהיה לתקופה של  נטען כי הקביעה בהחלטת השר לפיה  

רק בכפוף לקבלת רישיון כללי  לספק את השירות בלבד ושבסיומם בעל רישיון מיוחד יוכל 

אינו מאפשר למחזיקים  ש  הבדל מהותי בין הרשיון המיוחד,  אחוד או מפ"א בלבד, מעיד על

שהוא תנאי בסיסי לכניסה    (אחוד) , לבין רשיון כללי  חברת בזקבו לעשות שימוש בתשתיות  

 מפ"א.  ושימוש בתשתיות  

 .הטענה אינה מתקבלת: מענה

כבעלי  מתכונת האסדרה הזמנית כרישיון מיוחד נועדה להקל על הכניסה לשוק ורואה בהם  

רישיון לכל דבר ועניין. ההחלטה כוללת הוראות וחובת שיחולו על בעלי רישיונות אלה. כפי  

שפורט בהרחבה, מתן זכות השימוש ההדדי היא אלמנט מרכזי הנחוץ לצורך הקלת פרישת  

ידי בעלי רישיון אלה שיסייע להפיכתם לבעלי רישיונות מן המניין. במאמר  על  תשתיות 

כי   יצויין  וכן  מוסגר  ו"מיוחדים"  "כלליים"  רישיונות  כולה באמצעות  מתכונת האסדרה 

סעיף   הכנסת  5תחולת  של  הכלכלה  ועדת  בפני  אלה  בימים  נדונות  שונים  גורמים  על  )י( 

ומתכונת האסדרה    1982-במסגרת הצעה לתיקון חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב

 הנוכחית עולה בקנה אחד עם תיקון זה. 
  

 : טענה .5

בשימוע  ש   נטען המוצגת  ההרחבה  את  לבצע  ניתן  וכי  תפעולימבחינה  לא   הרחבתת, 

יבוא לאובדן בקרההאפשרות לשימוש ל  תיעוד ושליטה על   ,עשרות ואף מאות מפעילים 

 . היעדר כתובת לתקלותוהנעשה בתשתיות,  

 . מתקבלתלא  הטענה : מענה

ל  תיקונים  במסגרת  להתייחסות  זכו  ותיעוד  סדר  חוסר  בדבר  ולתיק  החששות  הסדרים 

"   שימוש הדדי בתשתיות פסיביות( לתיק השירות " 4)7השירות: כך לדוגמה נוספה הוראה  

לתיק   נוסף  וכן  ההשחלות,  ולתיעוד  הפסיביות  בתשתיות  ההשחלות  ביצוע  אופן  לעניין 

. כן שונה ההסדר המאפשר לבעל  "נוהל תיעוד עבודות בתשתיות פסיביות"   2נספח  השירות  

תש לגבות  מכך, התשתית  יתרה  השחלה.  תהליכי  לליווי  מטעמו  מפקח  שליחת  בעד  לום 

  מוגבל   באופןמכיוון שהשימוש האמור לבעלי הרישיונות המיוחדים ניתן, לעת הנוכחית,  

לרכך את החששות מחוסר הסדר שיגרם מצירופם    באיזורי התמרוץ כדי  בכך  יש  בלבד, 

מוש לאיזורים נוספים וכי  להסדר זה )וזאת מבלי לשלול כי בהמשך תורחב אפשרות השי

זכה   זה  חשש  כי  עולה,  האמור  מכל  השימוש(.  ישום  לעניין  בהוראות  שינוים  יחולו 

 להתייחסות ענפה באסדרה הקיימת.



 
 

 : טענה .6

מבצעים שימוש פיראטי בתשתיות החברה, תוך  המיוחדים  רשיונות  הבעלי  מחלק  נטען ש 

לחשמל תקשורת  תשתיות  בין  מסוכן  עירוב  אפו   יצירת  להשתמש מתן  חוקית  שרות 

 . בתשתיות החברה תקשה על התמודדות עם תופעה מסכנת חיים זו

  .מתקבלת אינה הטענה: מענה

עירוב תשתיות חשמל ותקשורת בניגוד לדין הוא אסור ואין בהחלטה כדי להכשיר להכיר   

 או להרחיב כל פרישה כאמור.  

 

 : טענה .7

שיקנה הגנה לבעל התשתית, בפרט    להסדיר מתן סט כלים אפקטיבייםתחילה  חובה  ש  נטען

פים מבעל  בפן הכלכלי ראשית, לצורך התחשבנות וצמצום סיכונים ושנית לצורך גביית כס

 רישיון שעושה שימוש בתשתיותיו. 

 הטענה אינה מתקבלת. :   מענה

  חילוקי  יישוב   לשם  פעילותו   נוהל   את (  25.3.2021)ביום    רבים   לא  חודשים  לפני   תיקן   המשרד

,  לראשונה,  הסדיר  כך  ובכלל"(  "דיח  צוות  נוהל)"   מפעילים  בין  במחלוקות  והכרעה  דעות

  לנוהל   בהתאם  לפעול  הרישיונות  בעלי   באפשרות.  חובות  לגביית  אמצעים  להפעלת  אפשרות

תיק השירות, החוק והאופן בו מופעלות סמכויות המשרד, בהן החלת חובות על מקבלי    .זה

השירות והאפשרות לפנות לצורך הכרעה במחלוקות, מקנים כבר היום כלי הגנה שונים.  

עם   ם הוגבל במסגרת תיק השירות.נזכיר שוב כי היקף השימוש של בעלי רישיונות מיוחדי

 שולל הרחבה בעתיד של סט הכלים ככל שיתברר שיש צורך בכך. אינו זאת המשרד 

 

 : טענה .8

ש הסיבים  נטען  פרישת  את  לעודד  מנת  על  המשרד  לנקוט  יכול  בו  ביותר  החשוב  הצעד 

תעריף השימוש בתשתית  להפחית את  ה באזורי תמרוץ לכלכלית הוא  שלהפוך את הפריו

תעריף השימוש המופחת יאפשר   ד)ט( לחוק התקשורת(. 14ית של בזק )מכוח סעיף  הפסיב 

הצעותיהם   את  לשפר  הרשיונות  רמבלבעלי  מספר  )מכרז  העידוד  ובכך 2021/    1מכרז   )

עניין זה לפני הגשת ההצעות במכרז   הסדרת  להרחיב את פרישת הסיבים לטובת הציבור.

 בעניין זה. למתמודדים להפחית את רמת אי הודאות יאפשר

בעניין  מענה שימוע  לפרסם  המשרד  בכוונת  כי  יצויין  השימוע.  מנושא  חורגת  זו  טענה   :

 הפחתת תעריפי השימוש בתשתיות פסיביות באזורי התמרוץ בהקדם האפשרי.

 



 

 : טענה .9

 נטענו טענות לעניין אופן קביעת תעריף השימוש בתשתיות פסיביות של חברת בזק.  

: טענה זו חורגת מנושא השימוע. התשלום בעד שימוש בתשתיות הפסיביות של חברת מענה

מפ"א(,   של  ציבורית  בזק  ברשת  )שימוש  ושידורים(  )בזק  התקשורת  בתקנות  מעוגן  בזק 

מנושא    וי שינ  ."(השימוש  תקנות)"  2014- התשע"ה חורג  הנוכחית  בעת  התשלום  גובה 

השימוש   בתקנות  הקבועים  התשלומים  עדכון  לבחינת  פועל  המשרד  כי  יצויין,  השימוע. 

 . 2023לקראת שנת  

 

 : טענה .10

ובכללם: נוספים  פרישה  חסמי  קיימים  כי  בחלק  -אי  נטען  לבעלות  ביחס  בהירות 

ביחס לחובת המכרז למתן    בהירות-;  אי ןהשימוש בה  המוניציפליות ולהסדרימהתשתיות  

שימוש ברחבי   זכות  הסיבים  הנחת  עצם  לשם  מכרז  לחובת  ביחס  ואף  אלה,  בתשתיות 

המצב בפועל הוא שרשויות מקומיות עורכות מכרזים ומעין מכרזים, המחייבים וב;  הייש

את המשתתפים בהם להיות בעלי תשתיות או בעלי זכויות שימוש בתשתיות פאסיביות  

 .בהסדרת רשיונות מיוחדים לשירותי תשתית פס רחבתועלת  , ואז איןקיימות

טענה זו חורגת מנושא השימוע. בבחינת למעלה מן הצורך, המשרד פועל בכל העת    :מענה

המקומי.   בשלטון  וגורמים  אחרים  ממשלה  גורמי  מול  ופרישה,  כניסה  חסמי  להסרת 

קלים בהם בהקשרים באפשרות בעלי רישיונות שונים לפנות למשרד ביחס לקשיים שהם נת

   אלו.

 

 : טענה .11

כי   רשיונות  נטען  בעלי  ידי  על  הפאסיביות  בתשתיות  השימוש  אפשרות  את  להרחיב  יש 

רחב   פס  תשתית  לשירותי  רק  מיוחדים  ולא  הארץ  התמרוץלכל  ככל  לאזורי  כי  נטען   .

ועל כן לא ייתכן כי הנימוק    שהנימוק הוא בטחוני, הרי שהוא רלבנטי גם לאזורי התמרוץ

בטחוני הוא  זה  לעניין  בזק  של  הפרישה  לאזורי  התמרוץ  אזורי  בין  בהנחה  ו  ,לאבחנה 

מתן   כגון  שונות,  בדרכים  אלה  קשיים  על  להתגבר  ניתן  בטחוניים,  קשיים  שקיימים 

בטחוניים כי  אישורים  נטען  עוד  יש  .  התמרוץ,  אזורי  שאינם  אחרים  באזורים  דווקא 

מיו הפריחשיבות  עלויות  בצמצום  על  שחדת  בתשתיות  יה  שימוש  אפשרות  מתן  די 

הקיימות רקע  ,  הפאסיביות  על  התשתיות  בפרישת  והאטה  תחרות  העדר  למנוע  מנת  על 

   לפרישה של חברת בזק. מובהקת העדיפות ה

 . מתקבלתלא  הטענה : מענה

קי מחשיבות  יותר  גבוהה  אינה  בזק  של  הפרישה  באזורי  הפרישה  קידום  דום  חשיבות 

רשת  לפרישת  מחוייבת  בזק  חברת  איזורים  שבאותם  מפני  התמרוץ,  באיזורי  הפרישה 

מתקדמת שעל גביה היא מחוייבת לתת שירות סיטונאי לספקי שירות אחרים וזאת לפי  

בחוסר   מאופיינים  מהם  שרבים  התמרוץ,  לאזורי  בניגוד  זאת  עצמה.  בזק  של  החלטתה 

כן רמת השירותים ורמת התחרות בהם עשויה    כדאיות כלכלית לפרישה של כל האזור ועל

יותר.   מוגבלת  נובעתלהיות  התמרוץ  לאיזורי  השימוש  זכות  אפוא, הגבלת  בין    ,  מאיזון 



 
הציבורי   במיוחד  רשתות  פרישת  בהמשמעותי  הצורך  לבין  מתקדמות  אלה,  באיזורים 

ץ  בתשתיות הפסיביות בכל הארמשימוש    , בין היתר בפן הבטחוני,החששות המתעוררים

 .של בעלי רישיון ארוכהבידי שורה 

גורמי  שימוע זה פורסם   טחון בעניין זה. יתכן כי בהמשך ירחיב  י בהלאחר היוועצות עם 

שימוש בתשתיות הפאסיביות על ידי בעלי רשיונות מיוחדים לשירותי  את ההסדר ל  המשרד

 , בין אם בכפוף לסייגים נוספים ובין אם לאו.מעבר לאזורי התמרוץגם תשתית פס רחב 

 

 : טענה .12

כי   גם שימוש  שאין סיבה שמדיניות הגישה לתשתיות פאסיביות לפרינטען  ה לא תכלול 

אלה יישובים,    בתשתיות  בין  חיבור  התתלצורך  הכבלים  ולראשי  הרשת  לליבת  - ומהם 

 ימיים. 

 . מתקבלתלא  הטענה : מענה

תמסורת   מקטעי  של  מפרישה  יותר  משמעותי  חסם  היא  הגישה  ברשת  תשתיות  פרישת 

למקטעים   בהשוואה  הגישה  רשת  של  הכולל  אורכה  בשל  ראשית  סיבות,  ממספר  וליבה 

יחס  קטנים  משתמשים  מספר  של  ברשת  השימוש  בשל  שנית  בגלל  אחרים,  שלישית  ית, 

היא   חדשות  תשתיות  הקמת  שבהם  ישובים  בתוך  רוב,  פי  על  המצויה,  כרשת  מאפייניה 

מורכבת יותר לתכנון וביצוע. שימוש בתשתיות פסיביות במקטעי רשת אחרים מהווה חסם 

שמשמעותו נמוכה יותר. על כן, לעת הנוכחית, באיזון שבין חומרת החסם לבין החששות  

הבטחוני, יוגבל השימוש לאיזורי התמרוץ בלבד. כאמור לעיל, יתכן כי  שהתעוררו במישור  

 בהמשך תינתן אפשרות שימוש באיזורים נוספים. 

 

 : טענה .13

על בעלי תשתיות נוספים,    השימוש החלות על בזק והוט גם   תקנותיש להחיל את  נטען כי  

לתשתיות    נגישות גםשלהן תשתיות פאסיביות משלהן, משום ש  סלקום ופרטנר,  IBC  כגון

 לדוגמה. אלה, עשויות לסייע לבעלי רשיונות מיוחדים, בחיבור בין רשתות כפריות קרובות

  . מתקבלתלא   הטענה: מענה

וכן על בעלי    ארציים נייחים-רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים  יבעל תיק השירות חל על  

, ובכלל כך מי שפועל מכח רישיון  רישיון מיוחד לתשתית פס רחב )לרבות, בינם לבין עצמם(

. לכן, התיקון המוצע  תשתית פס רחבמיוחד ל בעל רישיון  וכעת יחול גם על    ,כללי ייחודי

עוסק, מעצם טיבו, גם בשימוש בתשתיות פסיביות של גורמים בעלי רישיון כאמור, וזאת 

איזורים המיוחדים המוחרגים מתחולת ההסדר. הוראות לעניין גובה התשלומים  למעט ב

בעד השימוש לבעלי תשתית אחרים לא נקבעו בתקנות השימוש ונושא זה חורג מהשימוע  

 הנוכחי ולא נבחן במסגרתו. 

 

 :טענה .14

  יומי  מחיר הכולל שבעל הרשיון המיוחד נאלץ לשלם עבור פיקוחאת ה יש להפחית נטען כי 

 . ש"ח ליום 1900- ד על כהעומ



 
: טענה זו חורגת מנושא השימוע. התשלום בעד הפיקוח הוסכם בעבר בין חברת בזק מענה

לבין ספקי השירות לאחר התערבות המשרד, ניתן לפנות למשרד באופן פרטני בהתייחס  

 לתשלומים שלא הוסדרו בתקנות השימוש.   

 

 : טענה .15

גם  את זכות השימוש בתשתיות פאסיביות    יל שלא ניתן, בעת הנוכחית, להחככל  נטען כי  

  מפ"א אחוד )לאזורי התמרוץ, יש חשיבות מיוחדת במתן הבהרה לפיה בעל רישיון    מחוץ 

רשאי להתקשר בהסכם עם בעל רשיון מיוחד לשירותי תשתית פס רחב, לפיו    (ייחודי  -כלל

ן המפ"א  אפשר לבעל הרשיון המיוחד לעשות שימוש בתשתיות פאסיביות שלבעל רישיו תי

 הייחודי זכות גישה אליהן.  

: טענה זו חורגת מנושא השימוע. בכפוף להוראות תיק השירות ולהוראות הרישיון  מענה

המיוחד של בעל רישיון מיוחד, ובפרט הוראות ברישיון בדבר מתן שירות באמצעות אחר  

סיבות  והגבלות שתכליתן למנוע פגיעה בתחרות, המשרד אינו שולל כי שימוש בתשתיות פ

לגרוע   מיוחד. מבלי  גבן, שירות לבעל רישיון  על  רישיון אחוד שיעניק,  ידי בעל  על  יעשה 

מהאמור, במקרים אלה, בעל הרישיון האחוד ידרש לפעול בהתאם להסדרים הבטחוניים  

בכל הנוגע לחשיפה למידע ולגישה הישירה לתשתיות הפיזיות ובעל הרישיון המיוחד עשוי  

  השירות על ידי בעל רישיון אחר. להדרש להסדיר את מתן

 

 : טענה .16

במספר יישובים שבהם נכנסו ספקי תשתית אינטרנט מהיר בחודשים האחרונים,  נטען כי  

לבין   היישוב  בין  מחלוקות  התשתיתהתגלעו  התקשורת    בעל  בתשתיות  לבעלות  ביחס 

טוענת    המקומיות, כאשר היישוב טוען לבעלות על תשתיות אלה או חלקן, ואילו חברת בזק

בבעלותה  תשה הן  מאפשרתשתיות  שימוש    לעשותמשנה  הקבלני  ולספק  ליישוב,  ל  ולא 

את נטל הראייה בכל מקרה  בעל התשתית  להטיל על    ולכן מבקש המפעילבתשתיות אלה.  

 . של מחלוקת

לחוק התקשורת, הבעלות במיתקני    24לפי סעיף    : טענה זו חורגת מנושא השימוע.מענה

העברה מקרקעין היא של מי שהתקין את המתקן כדין. ההסדר הזה לא שולל  לבזק שחוברו  

או   הקניין  זכויות  הפיתוח,  של  רשות  הנכסים,  בעלי  בין  מורכבים  להסכמים  בעלי  הגעה 

ועניין זה תלוי נסיבות והסדרים פרטניים שרד התקשורת  מ  .הרישיון, הרשות המקומית 

  אינו מכריע בשאלות פרטניות הנוגעות לבעלות בתשתיות.

 

 : טענה .17

יש להבהיר כי זכות מעבר פאסיביות,    מנת לצמצם את הצורך בשימוש בתשתיותנטען כי על  

בתשתיות   שימוש  לעשות  זכות  כוללת  תשתית  לשירותי  מיוחד  רישיון  לבעל  המוענקת 

ש תאורה  עמודי  כגון  ציבוריות  החשמלעירוניות  חברת  כ"תשתית  )  ל  נחשבים  שאינם 

 .צנרת מים וביוב, ומבני ציבור כגון בתי ספר, וזאת ללא מכרז (,קריטית"



 
מדובר בתשתיות שאינן בבעלות של בעלי תשתיות    : טענה זו חורגת מנושא השימוע.מענה

היא   זה,  בהקשר  התשתיות,    מול  בחינה  דורשתכמובנם  בתחום  שונים    עיריות גופים 

 .מקומיות ורשויות

 

 : טענה .18

", גישה לנתונים ותכנון וביצוע העבודות  – שלבי אספקת השירות  "  5סעיף  נטען כי ביחס ל

קיים עניין ציבורי בחשיפת המידע, שכן הלקוחות של החברה שעושה שימוש הדדי בתשתית  

יתוף המידע איתם  ש  מניעת  , ושיון אך הם בהחלט בעלי ענייןיאינם בעלי ר  אומנםהפסיביות  

 .הכרח פוגע בטיב השירות שלהםב

 . מתקבלת  לא הטענה: מענה

תיק השירות הסיטונאי מסדיר העברת מידע בין בעלי תשיתית לבעלי רישיונות אחרים ולא  

חשיפה של מידע לציבור. בפרט, נציין כי חלק מהמידע האמור הוא בעל רגישות מסחרית  

או בטחונית ולכן, העמדתו לעיון הציבור דורש אסדרה פרטנית. לעניין זה נזכיר כי בהתאם 

לעדכון תיק השירות הסיטונאי    13.10.2021  ירסם המשרד ביום  שפ  בשימוע(  1) 14לסעיף  

1BSA+Telephonyעל בעלי התשתית בזק ו , -IBC  אתר האינטרנט שלהם על גבי  לפרסם ב

מקוונת  מידע    מפה  וקבלת  כתובת  הכנסת  במפה,  מידע  שליפת  של  מתכונת  המאפשרת 

 שלהם אשר נפרסה.  אודות תשתית הרשת המתקדמת

 

 :לתיקון תיק השירותטענות 

 : טענה .19

במקומה יבוא: "מפעיל פנים ארצי אחר  שהתוספת ו  יש למחוק אתטו    5.3סעיף  נטען כי ב

  "API  שהוא בעל רשיון תשתית פס רחב יעביר את המידע לבעל התשתית באמצעות ממשק

 הטענה אינה מתקבלת. : מענה

י רישיון  חול על בעללא ת   מאובטחגישה מרחוק באמצעות ממשק  בעת הנוכחית, אפשרות ה

אנא    זה.  ןוזאת מטעמים של אבטחת מידע ובהתאם לעמדת גורמי הביטחון בעניי   מיוחד 

ו'  בהוראות  גם  ראו   בתשתיות    -"נספח  הדדי  שימוש  לעניין  ביטחון  בדרישות  עמידה 

אופן  "   3", סעיף ה' לפרק  שלב הגישה למידע"  2שצורף לשימוע, סעיף ב' לפרק    פסיביות"

 ". שלב ביצוע העבודות " 4", וכן סעיף ח' לפרק  מירת המידע על ידי בעל הרישיוןש

 

 : טענה .20

שלפיו: "בנסיבות מסויימות כאשר קיים  (  2()3א) 7יש למחוק את סעיף  (  3א)7סעיף  בנטען ש

הכבילים האופטיים לקנה בודד...פינוי    כללבשימוש משותף בקנים יפעל לריכוז    חריגקושי  

מדובר בהוראה לא ראלית ובלתי  המפעיל טוען שיום לכל היותר".    60הקנה ייעשה תוך  

א יתכן לדרוש מבעל התשתית לנתק שירותים קיימים שלו על מנת לפנות מקום  ושל  ישימה

 .כאשר מדובר בריבוי מפעילים  , ובמיוחד עתה לספק אורח

 
1  https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/13102021_8 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/13102021_8


 
 . לא מתקבלת הטענה: מענה

הובאו בפני    ולא  2015שנת  אז  מבתיק השירות במתכונת דומה  קיימת  האמורה  ההוראה  

כאלו  קשיים  ככל שיתעוררו    .או צורך אחר בתיקונה  המשרד כל קשיים מעשיים בישומה 

 בעתיד, הנושא ייבחן. 

 

  :טענה .21

"תיקון תקלות אצל בעל התשתית: בעת תקלה בתשתית הפסיבית  ב'  11לסעיף  שביחס  נטען  

שעות של התשתית הפסיבית בכל ימות השנה ובכל    4י בתוך  יפעל בעל התשתית לתיקון מיד

כולל הערת    4יש להבהיר את הסעיף בהתאם לסעיף  (",  365/24/7)שעה   טבלה שמעליו, 

התשתית"  :השוליים בעל  אצל  תקלות  בעל  תיקון  יחל  הפסיבית  בתשתית  תקלה  בעת   :

בכפוף להערת  שעות מהמועד שבו נודע לו על התקלה,    4התשתית לתקן את התקלה בתוך  

 . "בכל ימות השנה למעט יום הכיפורים 214שוליים  

 חלקית הטענה מתקבלת: מענה

בכל ימות השנה  כך שתיקון תקלות יעשה    13הערת שוליים  לאמור ב  הנוסח יעודכן בהתאם

הכיפורים)וכן   יום  מלמעט  למעלה  תוך  ואף  שבתות    4- (  לרבות  חריגים  במקרים  שעות 

 וחגים. 

שהטיפול יהיה שוויוני בהשוואה לאופן בו מטופלות    בכך כדי לגרוע מהחובהמובן כי אין  

     .תקלות כאמור ביחס ללקוחות של בעל התשתית
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